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از تاریخ 94/9/17 به نشــانی ذیل منتقل 
می گردد:

خیابان شــهید مطهری، بعد از قائم مقام 
فراهانی، خیابان فجر )جم سابق(، بن بست 

مدائن، پالک  11
تلفن: 9 - 88313247

تغییر نشانی
 اداره تمرکز و توزیع آگهی های دولتی

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/5/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان و سال مالی 1393 به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی تدبیر محاســب آریا شناسه ملی 10103875490 
به عنوان بــازرس اصلی و آقای نصرت اله صادقیــان نائینی به کد ملی 
1249395712 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب 

گردیدند.
- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

با ثبت این مســتند تصمیمــات تصویب ترازنامــه و صورت های مالی، 
انتخاب روزنامه کثیر االنتشــار، انتخاب بازرس انتخاب شــده توســط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت جویاب نو 
سهامی خاص به شماره ثبت 43974 

و شناسه ملی 10100893281

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد 7340870

م الف 141845

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1394/4/1 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1393 به تصویب رسید.
مؤسســه حسابرسی آزمون سامانه با شناســه ملی 10100452010 به 

عنوان بازرس اصلی 
مؤسسه حسابرسی امین حسابرس افق با شناسه ملی 10100608360 

به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای غالمرضا زارع به شماره ملی 2432365585

آقای علیرضا زارع به شماره ملی 2430046598

خانم سیمین استوار به شماره ملی 2511750031 

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب مدیران،  انتخاب 

روزنامه کثیراالنتشــار، تصویب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شده 

توســط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سارازر سهامی خاص 
به شماره ثبت 79184 و شناسه ملی 10101240017

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد 7306661

م الف141844

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/4/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

صورت های مالی شــامل ترازنامه مــورخ 93/12/29 مورد تصویب قرار 
گرفت.

- موسســه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی 10100188574 به 
عنوان بازرس اصلی و آقای نفیسه دروکی به شماره ملی 0493404384 
به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 94/12/29 

انتخاب گردید.
- روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت نشر آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.
بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخــاب بازرس، تصویــب ترازنامه و 
صورت های مالی، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار انتخاب شــده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شهریار  مهستان 
شرکت سهامی عام به شماره ثبت 269489

 و شناسه ملی 10103045588

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد 7089697

م الف 142531

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/4/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 1393/12/29 
مورد تصویب قرار گرفت.

- خانم لیال عابدی قره بالغ به شــماره ملی 0067577806 به ســمت 
بــازرس اصلی و آقای عبدالرضا ملقب به مهران عاملی به شــماره ملی 
1090990669 بعنــوان بــازرس علی البدل به مدت یکســال انتخاب 

گردیدند.
- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت تعیین 

گردید.
بــا ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب بــازرس، انتخــاب روزنامه 
کثیراالنتشــار، تصویب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت آب معدنی آمولو
 سهامی خاص به شماره ثبت 14956 

و شناسه ملی 10760256439

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد 7518991

م الف 142533

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/3/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

صورت های مالی شــامل ترازنامه مورخ 1393/12/29 و حساب سود و 
زیان شــرکت برای سال مالی منتهی به مورخ 93/12/29 مورد تصویب 
قرار گرفت. موسســه حسابرســی آریان فراز به شــماره شناســه ملی 
10100522636 به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه کرمی به شماره 
ملی 0080178537 به عنوان بازرس علی البدل شــرکت برای یکسال 
مالــی تعیین گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیر االنتشــار، انتخاب 
بــازرس، تصویــب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شــده توســط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت یکتا سازان اورامان شمال غرب 
سهامی خاص به شماره ثبت 356310

 و شناسه ملی 10104025020

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد 7090465

م الف 142532

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطــور فوق العاده مورخ 
1392/11/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت 
دو سال به شــرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت گیتی گسترلیو به شماره 
شناســه 10320760004 به نمایندگی آقای اردشیر مردانپور به شماره 
ملی 5179387371 به عنوان رئیس هیئت مدیره شــرکت افق گنجینه 
ایرانیان با شــماره شناسه 10320247637 به نمایندگی نفیسه دروکی 
به شماره ملی 0493404384 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت 
آتیه سازان میشا با شماره شناسه 10320762667 به نمایندگی مهدی 
شــهبازی به شــماره ملی 0071684123 به عنوان عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل امضای کلیه اوراق و اســناد تعهــدآور از قبیل چک، برات، 

قراردادها و عقود اســالمی با امضــای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت 
مدیره متفقاً به همراه مهر شــرکت معتبر اســت و در غیاب مدیرعامل با 
امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
و یا سایر اوراق اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضا همراه با مهر 
شرکت معتبر است. با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین وضعیت حق 
امضا، انتخاب و تعیین ســمت هیئت مدیره انتخاب شده توسط متقاضی 
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بنیان سرمایه تسنیم سهامی خاص
 به شماره ثبت 434723 و شناسه ملی 10320848898

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد7502864

م الف 142518

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی بطــور فوق العاده 
مــورخ 1394/05/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت 
مدیره به شــرح زیر برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند: عیسی 
باســتانی به شــماره ملی 0386173788 خانم شهرزاد هرمز به 
شــماره ملی 0452888247 حمیدرضا حاجی بابائی به شــماره 
ملــی 0385971176 محمدرحیمــی زارعــی به شــماره ملی 
0069968039 به عنوان بازرس اصلی و ملیکا ابراهیمی  ورکیانی 
به شــماره ملی 0080404911 به عنوان بازرس علی البدل برای 

یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 
درج آگهی های شرکت انتخاب شد. با ثبت این مستند تصمیمات 
انتخاب مدیران، انتخــاب روزنامه کثیراالنتشــار، انتخاب بازرس 
انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقــی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت آسان الکترونیک غدیر سهامی خاص )نوبت دوم(
 به شماره ثبت 329982 و شناسه ملی 10103695555

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد 7673274

م الف 142519 رجوع به صفحه 8

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1394/5/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: 1- ترازنامه صورت سود و زیان سال 1393 مورد تصویب قرار گرفت. 
2- موسســه حسابرسی اصول نگر آریا به شناسه ملی10103559024 به عنوان 
بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان ارقام به شناسه ملی 10100524832 
به عنوان بازرس علی البدل شــرکت برای یک ســال انتخاب شدند. 3- روزنامه 
کثیراالنتشــار اطالعات جهت درج آگهی های رسمی انتخاب گردید. با ثبت این 
مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، انتخاب بازرس، تصویب ترازنامه 
و صورت های مالی انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت آب و فاضالب استان زنجان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 1730 و شناسه ملی 10460050875 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

سال هفتادو چهارم   شماره 2122۴   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( یک شنبه 15 آذر 139۴   2۴ صفر 1۴3۷   ۶ دسامبر 2015

صفحه2

يادداشت روز خبر ويژه

در عملیات مشترک جنگنده های روسیه و سوریه صورت گرفت

بمباران گسترده تانکرهای نفت داعش
 پیش از ورود به خاک ترکیه

گزارش کیهان از آشفتگی در اردوگاه انتخاباتی اصالح طلبان

پُز عالی مدعیان اصالحات
با دست های خالی!

صفحه2

اردوغان نگران 
ضربه متقابل

به مناسبت روز دانشجو و به یاد شهیدان رجب بیگی و علم الهدی

نفوذ فرهنگی 
به روایت 2 دانشجوی شهید

صفحه8

* داعش با اعدام وحشــیانه اعضای انصاراهلل رسماً 

به ائتالف سعودی پیوست.

* برگزاری نماز جمعه باشکوه در عربستان با شعار 

همبستگی با آیت اهلل نمر.

* داعش مسئولیت حمالت تروریستی کالیفرنیا را 

برعهده گرفت.

* رهبر حزب مخالفان ترکیه؛ گاز روســیه قطع شــود 

اردوغان باید کاخ خود را با پِِهن گرم کند!   صفحه آخر

جزئیات مرگ یاسر عرفات منتشر شد
قتل از سوی محافظ با نقشه موساد

تقدیر روحانی از حضور حماسی مردم در مراسم اربعین حسینی)ع(

* واگــذاری حلقه هــای آموزش ، 
راه انــدازی و مدیریت کســب و 
کار های نوین به جمعی از مدیران 
آمریکایــی که خود به اســتعمار 
جوامع مختلف با این اســتراتژی 
معترفند مورد اعتراض های شدید 

قرار گرفته است . 

رد پای استارت آپ های آمریکایی به کجا می رسد؟

* جنگنده های روســیه با همکاری نیروی هوایی ســوریه و کمک های اطالعاتی سایر اعضای ائتالف 1+4 کاروان 
بزرگی از تانکرهای سوخت داعش را که عازم ترکیه بودند هدف قرار داده و منهدم کردند.

* بنابر اعالم منابع نظامی روسیه 40 دستگاه تانکر حامل نفت داعش قبل از اینکه وارد خاک ترکیه شوند هدف 
قرار گرفته و در آتش سوختند.

* جنگنده های روسی با همکاری نیروی هوایی سوریه طی هفته گذشته نیز 1458 موضع تروریست ها در 7 استان 
سوریه را هدف حمالت خود قرار دادند.

* ترکیه برای رفع اتهام خود مبنی بر خرید نفت از داعش مدعی شــده اســت که این روسیه و سوریه است که از 
داعش نفت می خرند!

* روسیه اخیراً اسنادی را منتشر کرد که نشان می دهد تروریست های داعش نفت خام و اشیای عتیقه در اختیار 
طرف های ترکیه ای قرار می دهند و در مقابل سالح و پول دریافت می کنند.                                 صفحه آخر

* با استفاده از این حلقه ها ابتدا چرخه اشتغال اشغال شده و سپس به واسطه 
ایجاد بحران های اقتصادی خود ساخته و گروگان گیری معیشت مردم، مسیر 

ایجاد تغییرات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دلخواه ریل گذاری می شود.
* در ایران ســه مرکز پیشــرو و شــناخته شــده به عنوان »شتاب دهنده 
استارت آپ ها« با هدف شناسایی و به اصطالح حمایت از طرح های برگزیده 
وجود دارد. این مراکز به واسطه ملیت آمریکایی بخشی از مربیان دانسته یا 
نادانسته مجری پروژه نفوذ به حساب می آیند.                         صفحه10

* نعمت زاده: مقابل خریداران خارجی باید تا کمر 
خم شویم!

* معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد؛ پرداخت 
هزینــه داروهای مســتمر و خدمات توانبخشــی 

دانش آموزان استثنایی.

* در هفت ماهه ســال جــاری 10 هزار ایرانی در 
سوانح رانندگی جان باختند.

* نماینده سابق ایران در اوپک: برخالف اظهارات 
زنگنه اوپک سقفی برای تولید در نظر نگرفت.

صفحات4،3و11

استقرار نیروهای قرارگاه اربعین در مرزها
تا پایان بازگشت زائران

صفحه2 

* تفرقــه در اردوگاه اصالح طلبان ایــن روزها حالت عیان به خود 
گرفته و عارف رئیس شــورای سیاستگذاری اصالح طلبان از جبهه 
اعتدال خواسته خودسری را کناری گذاشــته و به سمت اتحاد با 

اصالح طلبان حرکت کنند .
* محمد رضا تاجیک: چیزی که مــا خأل آن را داریم و بن مایه رنج 
اصالح طلبان شــده اینکه مانیفست یا گفتمان اصالح طلبی تعریف 
شده نیست؛ چیزی که خیلی ابهام و ایهام دارد و تعریف و تصویب 

نشده است.
* وضعیت امروز مدعیان اصالحات، اردوگاهی آشفته با دست هایی 
خالی اســت که چند ماه مانده به انتخابات با اتخاذ تاکتیک فرار به 
جلو، پیشــاپیش پز پیروزی می دهند تا مگر بتوانند با این بلوف، 

دست های خالی خود را پنهان سازند.
* موسوی الری نایب رئیس شــورای سیاستگذاری اصالح طلبان: 

وحدتی در کار نخواهد بود و لیست مشترکی نخواهیم داد.
* موسوی الری آشــکارا به دست خالی اصالح طلبان و نیاز آنها به 

کسب وجهه از اصولگرایان اعتراف می کند.
انتخاباتی اصالح طلبان:  *عارف رئیس شورای عالی سیاستگذاری 
تدبیر حکم می کند دوستان جریان اعتدال راه خود را از اصالح طلبان 

جدا نکنند .
* با نگاهی به ترکیب دولت به آســانی می توان دید هر جا مدعیان 
اصالحات مسئولیت داشته اند، بیشــترین ناکامی را برای دولت به 
ارمغان آورده اند.                                                                   صفحه2

آژانس بهانه  جور کرد
تا بتوانیم ایران را متهم کنیم


